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ZAČÍNÁ ŠKOLA …

/Redakční rada zpravodaje/

P Ř Á N Í

Všem dětem, žákům, studentům, učňům, učitelům
i zaměstnancům obou našich škol
přejeme ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2013-2014.
STAROSTA, RADA A ZASTUPITELSTVO OBCE
I PRACOVNÍCI JISTEBNICKÉHO ZPRAVODAJE
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FESTIVAL POODŘÍ F. LÝSKA 2013 /Jiřina Matějová/
Správní rada Festivalu Poodří Františka Lýska děkuje všem jistebnickým
sponzorům za příspěvek, bez něhož by se akce 10. ročníku FPFL 2013
nemohla konat v takovém rozsahu, v jakém ji známe.
Jsou to :
Obec Jistebník
NV-PRO PO, s. r. o. Jiří Veselý
KB Blok- stavebniny, Starečkovi
Dev Company, Vavrečkovi
ISMM, P. Cváček
Restaurace U Matěje, R. Ledvina
Jistebnická stavební, s. r. o. T.Pleskot, P.Sládeček
Vekon,cz, s.r.o. Ivo Konečný, Jaroslav Honěk
Chov koní a jezdectví, R.Švihora
Restaurace Na obci, V. Mamula
Chov ryb, A. Madzia
Ohyby, s. r. o. O.Helis
Kavárna Oáza, P. Matěj
Hudební nástroje, J.+L. Mariašovi
Jaromír Lubojacký, nahrávka DVD, foto

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček, ředitel/

Nový školní rok začíná.
Počet zapsaných žáků na naší základní škole k 2.9.2013 je 116, z toho
prvňáčků, kteří zasedají do školních lavic poprvé je 17.
Letošní školní rok je rokem jubilejním. Před devadesáti léty byla
zahájena výuka na české škole v obci. Konkrétně se tak stalo 26.listopadu
1923. V jednotřídní české státní obecné škole je k tomuto datu zapsáno
celkem 18 dětí. Škola je umístěna v pronajatých místnostech rodinného
3

domku manželů Adamcových. Správcem školy je ustanoven Karel Pucherna,
od 11. prosince pan Josef Vavrečka.

RD manželů Adamcových

Foto z června 1924 (žáci obecné školy – první školní rok na české škole).
Uprostřed zleva pan Adamec a pan Josef Vavrečka.
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Od roku 1926 až do roku 1929 jsou postupně ke školským účelům
pronajímány další prostory, a to v hostinci „U Matěje“ a v rodinných domcích
manželů Dresslerových a manželů Korpasových. Roztříštěnost v organizaci
výuky po soukromých chalupách v obci končí až 7. ledna 1930, kdy se
všechny třídy obecné, měšťanské a mateřské školy stěhují pod jednu
společnou střechu do, v té době, nové budovy školy (dnešní ZŠ 315).
Více z historie českého školství v naší obci bude uvedeno v dalším
vydání zpravodaje.
Připravujeme v září:
 Zábavné odpoledne pro žáky a rodiče jako dárek k uvítání nového
školního roku – sobota 14. září.
 Sběr papíru – ve druhé polovině měsíce září (termín bude upřesněn
prostřednictvím obecního rozhlasu).
Mění se provozní doba školní družiny
Ve dnech, kdy ve škole probíhá vyučování, je provozní doba školní
družiny stanovena od 11.15 do 16.30 hod. V případě zájmů rodičů, a to při
minimálně 7 zapsaných žáků k docházce do školní družiny na ranní provoz,
je provozní doba stanovena od 6.30 do 7.30.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková, učitelka/

Milí rodiče, děti,
vítáme Vás v novém školním roce 2013 – 2014.
Po prázdninách plných sluníčka se některé děti vrací do známého prostředí,
jiní se s prostředím a kolektivem budou seznamovat. Odloučení od své maminky
není jednoduchá záležitost a stane se, že při loučení ukápne slza, nebo dítě
propukne v pláč. V té chvíli jsme si my, pedagogičtí pracovníci vědomi, že
přichází na řadu naše role, naše pedagogické schopnosti a možnosti.
Vaše děti budou navštěvovat třídy s názvem „Zelený stromeček“,
„Sluníčko“, „Rybičky“, kde se děti budou bavit, rozvíjet dovednosti, životní
návyky a postoje, budou mít zajištěnou pestrou nabídku pohybových činností,
rozvíjet hudební schopnosti, doprovázené hrou na orfovské nástroje a jemnou
motoriku si zdokonalují ve výtvarných i pracovních činnostech. U dětí vytváříme
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kladný vztah a postoj k životnímu prostředí a věnujeme se důkladné přípravě
předškoláků do prvního ročníku ZŠ.
Náměty a témata připravují třídní učitelky Vašich dětí v tzv. třídních
plánech, které vychází v souladu se školním vzdělávacím programem „Jistebničtí
hastrmánci“, do kterého máte možnost nahlížet. Celotýdenní program, náměty,
osvojené básně, písně, říkadla můžete sledovat na nástěnce v šatně Vašich dětí.
O Vaše děti budou s láskou pečovat učitelky: Sylva Rečková,
Soňa Dufková
Zuzana Stanovská
Jarmila Lubojacká
ředitelka: Věra Vaňková
domovnice: Marta Nesvadbová
Martina Grussmanová
výdej stravy: Kateřina Martínková
Erika Čechovská
Těšíme se na Vaši spolupráci a přejeme si prožít s Vámi a Vašimi dětmi
spoustu příjemných chvil.

Z ČINNOSTI CHOVATELSKÉHO KROUŽKU

/Martin Ondovčák/

Jako každý rok je vyvrcholením zájmové činnosti kroužku Olympiáda
mladých chovatelů. Z celkového počtu deseti dětí se v závěru měsíce dubna
tohoto roku zúčastnilo okresního kola v Příboře šest. Michal Kováčik (v
dovednosti akvaristika), Milan Musil (v dovednosti akvaristika), Tadeáš
Spurný (v dovednosti kynologie), Lucie Mikulová (v dovednosti hlodavci),
Alice Ondovčáková (v dovednosti exoti) a Martina Ondovčáková (v
dovednosti ovce - kozy). Všichni mládežníci, díky svým vědomostem,
postoupili do mezinárodního kola.
45. Olympiáda mladých chovatelů se uskutečnila 21.-25.8.2013 v
Praze. Tento ročník byl mezinárodní, což znamená, že mezi českými mladými
chovateli se objevili i nejlepší ze Slovenska, soutěžilo se i o putovní pohár
mezi Českou a Slovenskou republikou. Z okresu Nový Jičín jelo do Prahy
celkem osm dětí a z nich byly čtyři z naší obce Jistebník. Tři mladí chovatelé
byli na této soutěži vůbec poprvé: Lucie Mikulová, Tadeáš Spurný a Alice
Ondovčáková. Martina Ondovčáková se již v minulosti několika kol
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zúčastnila. Dovolím si tvrdit, že všechny děti přistoupily k olympiádě velice
zodpovědně, i když většina v podstatě nevěděla, co je vlastně čeká.
V celkovém pořadí mezi dvaceti jedna okresy obsadil Nový Jičín pěkné
osmé místo a to i díky podílu dětí naší obce. V krátkosti vás seznámím s
hodnocením. Naši mladí chovatelé se umístili následovně. Lucie Mikulová v
odbornosti hlodavci - první věková kategorie - na šestém místě, Alice
Ondovčáková v odbornosti exoti - první věková kategorie - na čtvrtém
místě, Martina Ondovčáková v odbornosti ovce-kozy - druhá věková
kategorie - na třetím místě a Tadeáš Spurný v odbornosti kynologie - první
věková kategorie - na prvním místě. Vidíte sami, že jsme se v silné
konkurenci neztratili a svým malým dílem jsme proslavili naší malou obec v
Praze.
Chtěl bych tímto všem výše uvedeným dětem poděkovat za jejich píli,
kterou završily krásnými výsledky v mezinárodním kole. Putovní pohár i
díky jejich hodnocení zůstal opět v naší republice. Poděkování patří i
rodinám mládežníků, bez jejich nezištné pomoci by náš kroužek nemohl
existovat. Pracujeme ve skromných podmínkách, ale přesto se s dětmi
scházíme a vytváříme hodnoty formou zábavy a her. Pevně doufám, že na 46.
Olympiádu mladých chovatelů , konající se příští rok v Táboře, pojede zase o
něco málo více dětí, které budou mít chuť reprezentovat naši obec a
potažmo okres Nový Jičín.

RANČ PANA BUJNOCHA

/Danuše Lövyová/

Majitel firmy Napoli ing. Petr Neuwirth se rozhodl prodat část
bývalých stájí, budov a pozemků rodině Bujnochových. Jejich záměrem bylo
vybudovat zde ranč pro ustájení koní , výcvik ve westernovém stylu ježdění a
posléze i účast na závodech.
Mnoho kroků však vedlo k uskutečnění těchto cílů. Po generální
úpravě vnitřních prostor stájí (rozbourání nevyhovujících přepážek, úpravě
podlah, vytvoření nových 30 kójí pro ustájení koní), byli 1. června 2010
ustájeni první koně. Nová venkovní hala byla postavena v roce 2011.
Návštěvníka potěší květinová výzdoba v oknech stájí. V současné době čítá
stáj celkem 28 koní – 14 westernových, ostatní rekreační.
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Westernový styl jízdy má různé disciplíny spočívající v rychlém běhu,
prudkém zastavení, otočky, běhu v malých a velkých kruzích. To vše bez
jezdeckého bičíku. Westernová jízda se provozuje také závodně.
Letos v červenci vyhrál 4 letý kůň (dva roky trénovaný p. Bujnochem
s jezdkyní Janou
Flokovou) 1. místo na
významných závodech
v Rakousku.
Pan Jonáš Bujnoch
- mladý, sympatický,
pracovitý muž – rančer –
sám s pomocí matky a tu
a tam též brigádníků stáj
vede, řídí její chod nejen
pro účast na závodech,
ale též pro pohodlí a
čistotu koní a všech boxů
pro ně určených.
LV Bueno Gonna Dun
Účast na soutěžích bývá korunována úspěchy, proto též bývalou
hospůdku Na vyhlídce zdobí řada pohárů a vyznamenání pro koně, jezdce i
chovatele. (Hospůdku Bujnochovi nehodlají zprovoznit).
Ranč u Bujnochů nabízí zájemcům:
 trénink ve westernové jízdě venku i v hale;
 prohlídku stájí;
 exkurze žáků ve stájích;
 ustájení koní atd.
Přejeme nejmladší stáji v Jistebníku úspěch i radost v jejich další činnosti.
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PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/Rostislav Straka/

Turnaj o pohár starosty obce vyhrálo družstvo Sebranky
O pohár starosty obce se utkalo v sobotu 13.července 19 týmů v turnaji
v malé kopané v Jistebníku. Hrálo se na čtyřech hřištích, ze skupin
postupovala první dvě mužstva do čtvrtfinále a dvě do bojů o cenu útěchy.
Celky, které skončily na posledních místech, z dalších bojů vypadly. V prvním
semifinále na sebe narazily celky Klenba Klimkovice a Sakrovec Stará Ves.
Hráči Klenby byli úspěšnější a svého soupeře porazili 2:0. Druhé semifinále
mezi týmy VŠB a Sebranka skončilo poměrem 2:1 pro Sebranku. Pomyslný
bronz brali hráči VŠB po vítězství nad týmem Sakrovec 2:1. Finalové utkání
bylo dlouho vyrovnané, ale nakonec se z vítězství a putovního poháru pro
vítěze radovalo družstvo Sebranky za vítězství 2:0. Finále o cenu útěchy
vyhrálo družstvo Pidifestu. Turnaje se zúčastnilo kromě mužských družstev
také jedno ženské družstvo pojmenované Amazonky. Nejlepším střelcem
turnaje se stal David Fromelius (Pidifest), nejlepším brankářem se stal Petr
Krayzel (Sebranka) a nejlepším hráčem byl vyhlášen Tomáš Hvolka
(Sebranka).
Turnaj měl myslím výbornou úroveň i díky tomu, že se ho zúčastnilo
několik bývalých hráčů Cigi Caga Jistebník. Rovněž vítězné družstvo bylo
složeno z těchto hráčů. Poděkování patří i všem, kdo se podíleli na přípravě a
organizaci turnaje, a také starostovi obce. Celodenní turnaj se obešel bez
zranění a technických problémů.
POSTUP MUŽŮ DO I. B TŘÍDY
V sezoně 2011/2012 skončili v okresním přeboru druzí o bod za tehdy
postupujícími Bordovicemi. V loňské sezoně si postup nenechali vzít a díky
prvnímu místu mohli slavit účast v 1.B třídě. Jistebník vstupuje do letošní
sezony v takřka nezměněné sestavě. Kádr, který si postup vybojoval, zůstává
stejný. Jediný, kdo nenastoupil do přípravy, je David Brázda, jak sdělil trenér
Richard Štros. Jistebník si na postup zadělal už na podzim, kdy ztratil pouze
ve třech zápasech za dvě remízy a jednu prohru. Na vedoucí Tichou ztrácel
dva body. Jarních pětadvacet bodů stačilo na celkové prvenství právě před
fotbalisty z Tiché. Nové hráče v týmu přivítal trenér Richard Štros. Z
hostování v Řepišti se vrátil Antonín Kašpar, z klimkovického dorostu se
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vrátil Vojtěch Planka a z Petřvaldu Daniel Andrys. V letní přípravě
absolvovalo vesměs pětasedmdesát procent hráčů všechno. Přípravné
zápasy měly svoji hodnotu. Ostrý start do soutěže čekal Jistebník už 18.
srpna, kdy přivítal doma Kopřivnici. Utkání bylo velmi dramatické! Naši
prohrávali už 1:3. V závěru však prokázali svou bojovnost a zvítězili 4:3.
A s jakými cíli půjdou naši muži do letošního ročníku? Hlavně chceme
hrát fotbal, který se bude líbit jistebnickým fanouškům tak, abychom hráli v
klidu v horní polovině tabulky. Snad se nám to podaří. Skupinu moc neznáme
a vše bude pro nás nové.
ŽÁCI ZŮSTALI HRÁT OKRESNÍ SOUTĚŽ
I když si naši žáci vybojovali postup do okresního přeboru, museli
jsme na losovacím aktivu postup odmítnout. Naše družstvo postihla
generační výměna a kvůli věku skončilo 6 hráčů a 2 děvčata. Mužstvo bylo
doplněno hráči, kteří končili v družstvu benjamínků. Postup by byl
neadekvátní z důvodu věku hráčů a měření sil by končilo vysokými
porážkami. Mělo dojít ke spojení s družstvem Albrechtic, ale nakonec se
neuskutečnilo.
Přejeme našim žákům mnoho úspěchů v nové sezoně.
Rozpis utkání žáků:
DATUM: DEN: ČAS:
DOMÁCÍ:
HOSTÉ:
01.09.13 NE 14:30
Spálov
:
Jistebník
08.09.13 NE 14:00
Jistebník
: Vel.Albrechtice
15.09.13 NE --:-:
18.09.13 ST 16:30
Tísek
:
Jistebník
21.09.13 SO 14:00
Bravantice
:
Jistebník
29.09.13 NE 13:30
Jistebník
:
Tísek
06.10.13 NE 13:00
Jistebník
:
Spálov
12.10.13 SO 13:00 Vel.Albrechtice :
Jistebník
20.10.13 NE 12:30
Jistebník
:
Bravantice
26.10.13 SO --:-:
Na venkovní utkání bude jezdit mikrobus.
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ZNOVU OBNOVENÝ DOROST JISTEBNÍKU
Po několika letech, kdy v Jistebníku nefungovalo družstvo dorostu, se
letos podařilo družstvo založit. Je spojeno s družstvem z Petřvaldu a funguje
pod názvem Petřvald. Je to z důvodu toho, že Petřvald potřebuje
mládežnická družstva dvě a tento krok byl řešením. Snad se nebudou
fanoušci zlobit, ale není to jediný důvod. Spojený název se nemůže používat
oficiálně na fotbalovém svazu. Všichni kteří kolem fotbalu pracují a chodí na
zápasy toto řešení přivítali a jsou rádi, že kluci mají kde hrát a fotbalově
vyrůstat. Kluci mají tréninky 2x týdně v Petřvaldě. Podzimní domácí zápasy
se odehrají na hřišti v Petřvaldě a na jaře se můžete těšit na jistebnické
odchovance doma. Domácí zápasy se odehrají v Jistebníku. Odehrálo se už
první kolo OP dorostu, a to na hřišti v Libhošti s výsledkem 4:1 pro Petřvald.
Branky-Straka 2, Andrýs, Chytroš.
Přejme našim dorostencům hodně vstřelených gólů a uhraných bodů v
tabulce.
Rozpis utkání dorostu:
DATUM: DEN: ČAS: DOMÁCÍ:
11.08.13 NE 14:15 Libhošť
17.08.13 SO --:-24.08.13 SO 14:45
Kunín
31.08.13 SO 14:45 Jistebník
07.09.13 SO 14:15 Štramberk
15.09.13 NE --:-21.09.13 SO 13:45 Jistebník
28.09.13 SO 10:00 Kateřinice
05.10.13 SO 13:15 Jistebník
12.10.13 SO 13:15 Jistebník

HOSTÉ: VÝSLEDEK:
: Jistebník
1:4
:
: Jistebník
: Kateřinice
: Jistebník
:
: Kunín
: Jistebník
: Štramberk
: Libhošť

A TEĎ K MUŽŮM
Vážení fotbaloví příznivci na všechny venkovní zápasy jsme se
rozhodli vypravit autobus. V loňské sezoně jste se ve velkém počtu účastnili
venkovních zápasů, za což vám patří poděkování. Bude se vyjíždět tak,
abyste nemuseli dlouho čekat na začátek utkání. Odjezdy budou od našeho
hřiště a vždy budete informováni na domácím zápase nebo v obecním
rozhlase. První odjezd je na Hukvaldy a to v 15.30. Další venkovní utkání se
hraje ve Vlčovicích a odjezd bude v 15.00 hodin.
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Dovolte, abych vás poprosil, abyste využili tento způsob dopravy a
nechali svá auta doma. Jízdné je stanoveno na 30 korun. Přispějete tímto na
část ceny autobusu.
Rozpis utkání mužů:
DATUM: DEN: ČAS:
18.08.13
NE 17:00
24.08.13
SO 17:00
01.09.13
NE 17:00
08.09.13
NE 16:30
15.09.13
NE 16:30
22.09.13
NE 16:00
29.09.13
NE 16:00
06.10.13
NE 15:30
12.10.13
SO 15:30
20.10.13
NE 15:00
27.10.13
NE 15:00
03.11.13
NE 14:30
09.11.13
SO 14:00

DOMÁCÍ:
Jistebník
Hukvaldy
Jistebník
Vlčovice
Jistebník
Kozlovice
Libhošť
Jistebník
Jakubčovice
Jistebník
Kateřinice
Jistebník
Odry

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

HOSTÉ:
Kopřivnice
Jistebník
Tichá
Jistebník
Suchdol
Jistebník
Jistebník
Starý Jičín
Jistebník
Jeseník n.O.
Jistebník
Bordovice
Jistebník

NAŠE ÚČAST V OKRESNÍM POHÁRU
V prvním kole bylo naším soupeřem mužstvo Bravantic, kde jsme
hladce vyhráli 8:0. Druhé kolo s naším tradičním soupeřem TJ Tichá jsme na
jeho hřišti rovněž vyhráli poměrem 4:1. I poslední zápas 28.8. na domácím
hřišti proti mužstvu Kateřinic skončil naším vítězstvím 4:3, takže
postupujeme dále.
SBÍRKA NA POMOC POSTIŽENÝM ZÁPLAVAMI
Vážení sportovní přátelé, jak jistě víte, byla část naší republiky
zasažena bleskovými povodněmi. Výkonný výbor se proto rozhodl vyhlásit
veřejnou sbírku na pomoc fotbalovému klubu. Sbírka probíhala na domácích
zápasech a turnaji v malé kopané. Do sbírky se zapojili hráči, funkcionáři a
fanoušci, kteří byli průběžně informováni o tom, jak a kde mohou přispět.
Sbírka byla oficiálně ukončena 1.8. a za přítomnosti členů výboru otevřena a
sečtena. Konečná částka se zastavila na čísle 3 500 korun. Klub, který jsme
vybrali, má název AFC Hořín. Z prvních informací, které jsem získal, byl
tento klub kompletně zatopen i s vybavením. Za vybrané peníze bude
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pořízena sada dresů pro jejich žáky plus balóny. Na stránkách
www.afkhorin.estranky.cz se můžete podívat na fotografie ze zničujících
povodní.
Všem, kteří pomohli a nebylo jim to lhostejné přispět jakoukoliv
částkou, touto cestou děkuji za celý výbor.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Marie
Olga
Marie
Alena
Václav
Irena
Zdeněk
Marie
Radomír
Ladislava
Jana
Gertruda
Libor

Šimíková
Tylečková
Chylová
Kosková
Makový
Hrubá
*
*
*
Bužek
Holicová
Mamula
Sládečková
Chlupsová
Bruzková
Prokop

93 let
75 let
70 let
60 let
60 let
50 let
*
85 let
80 let
70 let
50 let
50 let
50 let
50 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

/Jurečka, cvičitel/

Již pátým rokem mohou zájemci o cvičení v Jistebníku navštěvovat
kurzy jógy, pořádané v tělocvičně Základní školy TGM v Jistebníku. Cvičí se
podle systému „Jóga v denním životě“. Je to komplexní a vyvážený systém
tělesných, dechových, relaxačních, koncentračních a meditačních cvičení. Je
vhodný pro všechny věkové kategorie. Denní praxe jógy přináší zlepšení a
upevnění tělesného zdraví. Stává se prevencí proti stresu a vzniku
civilizačních nemocí. Termín „jóga“ znamená sjednocení. Jógové cviky
uvádějí tělo, mysl a vědomí do rovnováhy. Důraz se při cvičení klade na
vnitřní prociťování v souladu s dechem. Jednotlivé ásany působí příznivě na
celý nervový, pohybový a oběhový systém. Dechová cvičení učí plně využívat
dechovou kapacitu, vedou ke zklidnění a projasnění mysli. Umění relaxace,
jež nabýváme v průběhu cvičení, se postupně přenáší i do běžného života.
Meditační cvičení pomáhá k navození duševní rovnováhy.
Cvičení bude dále pokračovat od 18. září. Lze navštívit i jednotlivé lekce.
Cvičí se každou středu od 18.00 do 19.30 hodin
v tělocvičně základní školy
Nezapomeňte si přinést karimatku a pohodlný cvičební úbor. Jste
srdečně zváni. Těším se na setkání se zájemci již v září.

Z ČINNOSTI JISTEBNICKÝCH HASIČŮ

/Otilie Konečná/

Pozvání
Jistebničtí hasiči zvou všechny občany, přátele a příznivce požárního
sportu na XXV. ročník soutěže požárních družstev mužů a žen
 MEMORIÁL JOSEFA KONEČNÉHO - kategorie muži
 O PUTOVNÍ POHÁR ZASTUPITELSTVA OBCE - kategorie ženy
Soutěž se uskuteční v sobotu 14. září 2013 na návsi Jistebnických
zpěváčků v Jistebníku. Zahájení je v 11.00 hodin. Soutěž proběhne za
každého počasí, po celou dobu soutěže je zajištěno občerstvení.
Na vaši hojnou účast se těší jistebničtí hasiči.
14

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ A V ŘÍJNU

/redakční rada/

 září – zahájení cvičení žen, cvičení jógy, cvičení zumby
 fotbalová utkání dle rozpisu ve zpravodaji
 zahrádkáři budou opět moštovat. Zahájení moštování oznámí obecní
rozhlas a plakátek v moštárně.
 8. 9. loutkové divadlo v 15 hodin v kulturním domě
 14. 9. hasiči pořádají Memoriál J. Konečného a soutěž O putovní pohár
zastupitelstva obce.
 14. 9. zábavné odpoledne k zahájení školního roku
 2. polovina září – sběr papíru ZŠ TGM
 30. 9. bude zasedání Zastupitelstva obce Jistebník v 17 hodin v KD
 13.10. loutkové divadlo v 15 hodin v kulturním domě
 1. 11. vzpomínka na zesnulé v 15.30 hod. ve smuteční síni

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A POVINNOSTI VLASTNÍKŮ
NEMOVITOSTÍ PODLE ZÁKONA O DANI Z NEMOVITOSTÍ
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna
výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku. Po skončení
obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány
zjednodušeným způsobem, proto se poplatníkem stává vlastník.
Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí
jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí.
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené
provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich
došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo
dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto
změny nastaly.
Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí je
povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku.
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MASÁŽE
Nově otevřené studio masáží, kde Vám poskytneme relaxaci a maximální
soukromí.
Najdete nás na adrese: Jistebník č.p. 185.
Nabízíme tyto druhy masáží: klasická, medová, míčková, segmentová, čínská
tlaková a moxování.
Objednávky přijímáme telefonicky na tel. č.: 724 880 431.
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PRODEJ A SERVIS POČÍTAČŮ
Jan Fárek – Jistebník
Servis, čištění, zálohy dat, poradenství
Tvorba a správa www stránek,
grafické práce (vizitky aj.)
www. servis-jistebnik.cz
 722 300 912

Odhady nemovitostí
Úřední a tržní odhady
 rodinných a bytových domů, bytů a nebytových prostor
 rekreačních a zahrádkářských chat, provozních objektů
 pozemků
pro
 řízení o dědictví
 darování a prodej nemovitostí

Darovací a kupní smlouvy nemovitostí
Kompletní servis pro zákazníky = již nemusíte nikam chodit, pouze
Vám přijde zápis o převodu nemovitosti
 odhad nemovitosti
 vyhotovení kupní nebo darovací smlouvy
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí
Ing. Jaroslav Horník
742 82 Jistebník 450
 739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz
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A CO NA KONEC . . .


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26.
října 2013. V naší obci budeme opět volit v obřadní síni OÚ:
- v pátek 25.10. od 14.00 do 22.00 hod.
- v sobotu 26.10.2013 od 8.00 do 14.00 hod.

 V neděli 27. října 2013 v 03. 00 hodin končí
letní čas.
Hodiny posuneme o jednu hodinu
zpět z 3.00 na 2.00.
 Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad budou přistaveny
v naší obci v sobotu 12. října – od 8 do 12 hodin na točně autobusu u
nádraží ČD.
 Termín konání 4. ročníku Jistebnického VH-Půlmaratonu – 7. 6. 2014.
 Příští zpravodaj vyjde ve druhé polovině listopadu 2013.
Písemné příspěvky odevzdávejte do 31. 10. 2013.
Předsedům organizací navrhujeme, aby využili poslední číslo zpravodaje
2013 ke zhodnocení činnosti své organizace, případně k vyhodnocení
nejlepších členů.

_______________________________________________________________
Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů
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